SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY

TIEDOTE 2/2019

MITÄ KEVÄTKAUDELLA TEHDÄÄN KUVATAIDEYHDISTYKSESSÄ?
Vuosi on pyörähtänyt käyntiin kerhoissa, kursseilla ja työpajassa varsin
monenlaisten tekemisten parissa.
Uusia teoksia on varmasti monelle kertynyt ja niitä olisi mukava nähdä
pian alkavassa vuosinäyttelyssämme. Tilausta olisi myös keramiikkanäyttelylle Nilsiään ja taulunäyttelylle Virkistysuimala Fontanellaan.
Retki- ja leirisuunnitelmiakin on jo laadittu keväälle ja osittain kesällekin,
joten tarkastelkaapa löytyykö tiedotteesta omaan ohjelmaanne
sopivaa toimintaa.
Muistakaa tuoda myös ystäviänne mukaan toimintaamme jäseneksi tai
vapaaehtoiseksi erilaisiin tapahtumiin tai avustajaksi lasten ja
ikäihmisten ryhmissä. Hyvin monenlaista osaamista toiminnassamme
tarvitaan.
Pastelliliitukurssi
Aika; lauantaina 16.3. ja 13.4. klo 9 -14
Paikka: Ahmon koulu
Kurssilla käydään läpi sekä kuiva- että öljypastellitekniikkaa. Varaamme
kurssia varten niin paperia kuin liitujakin, joten omia välineitä ei
välttämättä tarvita. Jos olet kiinnostunut joko kuiva- tai öljypastelliliitujen
hankkimisesta niin voisimme tilata niitä samalla kertaa kurssitarvikkeiden
kanssa.
Kurssia ohjaa Liisa Palosaari ja kurssimaksu on 20 €/lauantaipäivä
Ilmoittautumiset Hilkka Karvoselle puh. 040 526 7317 tai sähköpostilla
siilinkuvis@gmail.com.
Kuvataiteen työpaja
Kaikille jäsenillemme maksuttomaan kuvataiteen työpajaan voi
osallistua aina torstaisin klo 17-20 välisenä aikana silloin kun ehtii.
Kevään aikana tehdään työpajassa pääosin pastelliliitutöitä ja mutta
työpajassa voi jokainen tehdä myös omia meneillään olevia projekteja.

Kuvataidetta aikuisille Vuorelassa
Vuorelassa kaikille aikuisille avoin kuvataidekerho kokoontuu Vuorelan
kirkon kerhohuoneella klo 10 -11.30 seuraavasti:
ma 1.4. Pääsiäiskortteja ja pääsiäisliinoja painaen ja maalaten,
tyynyjen viimeistelyä
ma 29.4. Kevään tulo, Kevään tunnelmia akryylivärein
Materiaalimaksu 3 €/hlö/kerta. Tiedusteluihin vastaa Hilkka Karvonen
040 5267317
Ikäihmisten Kuvapiiri palvelutalo Akuliinassa
06.4. klo 13.30 -15.00
11.5. klo 13.30 – 15.00
8.6. klo 13.30 – 15.00
Vastuuohjaajana Merja Miettinen, puhelin 040 849 3887
Kuvapiiriin voivat osallistua kaikki siilinjärveläiset ikäihmiset, joilla on
kiinnostusta kuvataiteeseen. Kuvapiirissä maalataan, piirretään ja
askarrellaan. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Näihinkin tapahtumiin kaivataan vapaaehtoisia avustajiksi.
Ilmoittautumiset Merja Miettiselle puh. 040 849 3887
Vapaaehtoistoimijoita etsitään niin jäsenistämme kuin ulkopuoleltakin
Tarvitsemme vapaaehtoisia esim.
-

taulujen ripustusavuksi Artsiin pystytettävässä näyttelyssä
maanantaina 1.4. klo 11-14
kansanedustajien perhepäivässä 23.3. lasten askarteluun sekä
kahvipisteeseen ja leivonnaisten tekemiseen
lasten leirille ohjaajia ja apuohjaajia Ruokoniemeen kesäkuussa 15.6.
klo 9.00 -15.00 ja 19.6. klo 9.00-15.00
Ruuan valmistus- ja kahvitusapua kesäleirillämme Maaningalla 29. ja
30.6. ja heinäkuun lopussa Koivusaaren leirillä
kesän aikana iltatoreilla Siilinjärvellä toiminnan esittelyssä ja arpojen
myynnissä
Siilifolkissa 15.-20.7. päivittäisissä lasten maalauksen ohjauksissa klo
10-14.

Voit ilmoittautua Merja Miettiselle puh. 040 849 3887 tai Hilkka Karvoselle
puh. 040 5267 317

Kotikunnan ehdokkaat tutuksi - perhepäivä 23.3.2019 klo 10-13 Ahmon koululla
Kuvataideyhdistys on mukana siilinjärveläisten kansanedustajaehdokkaiden yhteisessä perhepäivässä järjestämällä tilaisuudessa
kahvituksen ja askartelua lapsille. Kahvitus on yhdistyksemme
varainhankintaa ja jälleen tarvitsemme vapaaehtoisia toteuttamaan
sekä kahvitusta että ohjaamaan lasten askartelua.
Perhepäivässä nuorisovaltuusto järjestää vaalitentin
kansanedustajaehdokkaille. Lapsille on tarjolla askartelun lisäksi MML:n
järjestämä temppurata.
Näyttelytilojen varaukset
Liiketalo Torikallan, Vetrean ja Akuliinan näyttelytilojen varauksia hoitaa
Ritva Repo puh. 040 534 2670. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole
varausmaksua. Fontanellan näyttelyvarauksia hoitaa Helvi Miettinen
puh. 0400 570 693.
Keramiikkanäyttely Nilsiän kirjaston näyttelytilaan
Keramiikalle ja pienille tauluille tai muille kuvataiteen tuotoksille olisi
tarjolla näyttelytilaa Nilsiän kirjastossa vitriinissä. Voisimme varata sieltä
aikaa useamman henkilön yhteisnäyttelylle. Keramiikan seurana voisi
olla lisäksi esim. pienikokoisia grafiikan töitä, paperiveistoksia tai
akvarelleja. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Hilkka Karvoseen
puh. 040 526 7317 tai siilinkuvis@gmail.com Sovitaan näyttelyn
ajankohta lähiaikoina.
Kuvataideyhdistyksen vuosinäyttely Siilinjärven Artsissa
Yhdistyksen vuosinäyttely Artsissa on huhtikuussa. Näyttelyyn voivat
tarjota töitään kuvataideyhdistyksen jäsenet. Näyttelyn juryttajana
toimii Vitali Aho. Juryttajan palaute tarjolla olevista teoksista
tallenntaan.
Näyttelyyn voi tuoda 2017 valmistuneita tai sitä uudempia teoksia,
enintään 5 teosta/osallistuja. Töitä voi tuoda kirjastolle la 30.3. klo 9-15 ja
ma 1.4. klo 9-10, jonka jälkeen jury ja teosten esille asettaminen.
Liitteenä ilmoittautumislomake. Osallistumismaksu 5 € maksetaan
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen yhdistyksen tilille FI35 47861 020 1446 30.
Mikäli tuot työsi maanantaina 1.4. voit maksaa jurytysmaksun
vaihtoehtoisesti käteisellä.
Näyttelyn avajaiset 2.4. klo 17.30 -19.00. Tervetuloa avajaisiin!
Työt tulee hakea Artsista näyttelyn päätyttyä 30.4.2019.

Näyttelyn ripustukseen tarvitsemme vapaaehtoisia. Ilmoittautumiset
ripustusavusta Raija Kokkoselle puh. 044 324 9256
PoSaKun (Pohjois-Savon Kuvataideyhdistykset) Yhteisnäyttely Pappilan
Kivinavetassa Lapinlahdella.
Tällä kertaa taiteilijat voivat tarjota parhaimmistoaan. Tarjottaville
teoksille ei ole muuta rajoitetta kuin se, että aiemmin PoSaKu:n
näyttelyssä olleita teoksia ei saa tarjota.
Alakerrassa kahdessa reunahuoneissa järjestetään yksityisnäyttelyt.
Posaku on valvotusti arponut kaksi seuraa, jotka saavat tahoillaan
päättää kuka seuran jäsenistä saa tilan käyttöönsä. Arpaonni on
suosinut Arttiimia ja PiKeMaa.
Näyttelyn (paitsi em. reunahuoneet) juryttaa kuvataiteilija Sirpa
Miettinen. Aikataulujen ja muiden käytäntöjen suhteen edetään suurin
piirtein viime vuoden mukaisesti.
Tarkempia ohjeita näyttelyä varten tulee myöhemmin ja ilmoitetaan
jäsenillemme joko sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Yhdessä kohti komeaa kesänäyttelyä!
Kuvataideleiri Tenhulassa 28.6. -30.6.2019

Siilinjärven kuvataideyhdistys ry ja PiKeMa ry järjestävät kuvataideleirin
Eija ja Pekka Tenhusen maatilalla, Onkiveden rannalla, Leppälahdessa.
Osoite: Iisalmentie 703, Maaninka (Viannan koskelta Iisalmeen päin noin
7 km.) Siilinjärveltä matka Leppälahteen on noin 38 km ja Kuopiosta 53
km.
Ohjaajana leirillä toimii Liisa Palosaari. Ohjaustunteja on yhteensä 16,
perjantaina 28.6. klo 14 -18, lauantaina 29.6. klo 10 -16 ja sunnuntaina
30.6. klo 10 -16. Voimme jatkaa työskentelyä vielä varsinaisten
ohjaustuntien jälkeenkin. Maalauskohteita löytyy hyvin pihapiiristä ja
myös lähialueelta. Käyttämänsä maalaustekniikan voi valita itse.
Lauantai-illaksi Eija Tenhunen on luvannut lämmittää rantasaunan.
Muutamia henkilöitä on mahdollista majoittaakin joko taloon tai
aittoihin ja majoituksista voi sopia Eija Tenhusen kanssa puh. 0500
677 529 e-mail: eija.tenhunen@dnainternet.net
Leirin hinta on 60 €/osallistuja + ateriamaksu 15€/henkilö. Leirimaksun
laskuttaa osallistujilta Siilinjärven kuvataideyhdistys ja leiriruokailu
maksetaan suoraan Eija Tenhuselle.
Leirimaksu sisältää ohjauksen. Osallistujat käyttävät omia
maalausvälineitään. Yksityiskohtaisempi ohjelma lähetetään osallistujille
myöhemmin.
Ateriamaksu 15 €/hlö sisältää perjantaina kahvin sekä voileipää,
lauantaina ja sunnuntaina keittolounaan ja iltapäiväkahvit +
kahvileivän.
Ilmoittautumiset 18.6.2019 mennessä Merja Miettiselle puh. 040 849 3887
tai siilinkuvis@gmail.com Ilmoita myös mahdollisista ruokarajoitteista.

Kuvataideleiri Koivusaaressa Siilinjärvellä 26.-28.7.2019
Kuvataideleiri järjestetään päiväleirinä, jonka aloitus on perjantaina klo
14-19 ja leiri jatkuu lauantaina ja sunnuntaina klo 10 – 17, joskin alueella
voi halutessaan viipyä iltaisin kauemminkin.
Ohjaajavalinta on vielä ”vaiheessa”. Ohjausta tullaan ostamaan noin15
tuntia. Maalata voi haluamallaan tekniikalla.

Kurssimaksu 60 € ja ruokailut sekä kahvit ja keittolounaat 15 €/hlö
laskutetaan osallistujilta. Sitovat ilmoittautumiset 15.7. mennessä Hilkka
Karvoselle 040 506 7317 tai sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com.
Taideretki Mäntän Serlachius-museoihin 23.4.2019
Tutustumme Gösta ja Gustaf-museoihin. Pääsymaksu molempiin
yhteensä opastuksineen maksaa osallistujamäärästä riippuen 30-40
€/hlö. Menemme bussilla, mikäli saamme riittävästi osallistujia.
Bussimatkan hinnaksi arvioin 40-50 €/hlö. Mikäli osallistujia ei tule
riittävää määrää, menemme pikkuautoilla kimppakyydein.
Lähtö Maaningalta klo 7.00 Kuopion kautta Jyväskylään ja Mänttään.
Näyttelyihin tutustuminen klo 12 – 16 välillä, jonka jälkeen paluumatka.
Aikataulu ja hinnat tarkennetaan, kun lähtijämäärä alkaa varmistua.
Mukaan voi lähteä muitakin kuin yhdistyksenjäseniä, joten kertokaapa
tutuillenne matkasta. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Hilkalle
040 526 7317, jotta voidaan tehdä kuljetus- ja opastusratkaisut ja
varaukset.
Iltatorit Siilinjärvellä kesällä 2019
Kesäaikaan tulee Siilinjärvellä olemaan iltatoritoimintaa, johon
yhdistyksemmekin voisi osallistua jäsenhankinnan ja varainhankinnan
merkeissä. Ehkä voisimme kehitellä yhteistä pöytäpaikkaa jäsentemme
kanssa. Asiasta kiinnostuneet voisivat ottaa yhteyttä Hilkkaan tai
Merjaan.
Taulujen kehystystä edullisesti
Tmi Kehys Lappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA
Seuraa myös kotisivuja sekä facebook-sivuja
www.siilinkuvis.fi
www.facebook.com/siilinkuvis

Siilinjärven kuvataideyhdistys ry
VUOSINÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN
Nimi:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Työn nimi

Tekotapa

Vuosi

Hinta

1
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5

Täytä tämä näyttelyilmoittautuminen ja jätä tarjoamiesi töiden mukana näyttelytilaan,
jotta näyttelyluettelot voidaan kirjoittaa. Hinta ei ole pakollinen tieto, mutta voit merkitä
sen halutessasi.
Muista merkitä lisäksi jokaisen työn taakse tekijän nimi ja työn nimi.
Jurytusmaksu 5 € maksetaan tilille Siilinjärven Kuvataideyhdistys
FI 35 47861 020 1446 30 tai mahdollisuus on maksaa käteisellä, mikäli tuot työsi
maanantaina 1.4. klo 9-10.
Tarkista, että taulujen ripustus on kunnossa!
Taulut, jotka eivät tule valituksi näyttelyyn, tulee hakea pois Artsista viimeistään 2.4.
näyttelyn avajaisten yhteydessä.
Työt tuodaan Artsiin joko lauantaina 30.3. klo 9-15 tai maanantaina 1.4. klo 9-10.
Ripustusryhmään tarvitaan apujoukkoja. Ripustuspäivänä annamme näyttelyn juryttajalle
työrauhan haluamakseen ajaksi, jonka jälkeen ripustus voi alkaa.
Ripustukseen vapaaehtoiset voivat ilmoittautua näyttelyvastaavalle Raija Kokkoselle puh.
044 324 9156

